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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS 
ESPECIALMENT SENSIBLES AL NOU CORONAVIRUS (SARS-COV-2) PER A LA 
REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL PERSONAL AL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR. 

 
Les autoritats sanitàries determinen que des de la Subdirecció general de Prevenció de 
Riscos i Salut Laboral s’ha d’avaluar la presència de personal que tingui consideració de 
treballador especial sensible (TES) davant de la infecció per SARS-CoV2 i determinar les 
mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries. 
 
La Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han 
d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu 
del coronavirus SARS-CoV-2 en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de 
treball, assenyala que el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat segons el 
que ha establert l’autoritat sanitària sigui objecte, amb caràcter previ a la seva 
reincorporació, de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de Salut, 
consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en cas de ser considerat personal 
especialment sensible, en l’adaptació del lloc de treball, aplicació de determinades mesures 
de mobilitat o l’informe proposta d’incapacitat temporal. Dins d’aquests col·lectius es 
considerarà inclòs el personal del programa DIL d’ integració laboral de persones amb 
discapacitat intel·lectual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.   

 

El punt 7 de la  Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als 
centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, 
indica  mesures específiques per a la reincorporació dels empleats públics especialment 
sensibles a la Covid-19. 

 

Aquest document respon a la necessitat d’informar, donar consells i establir mesures davant 
la malaltia de la Covid-19 a persones que, per les seves característiques personals o estat 
biològic conegut, o degut a patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o embaràs, 
siguin considerades, especialment sensibles a aquest risc.  

Recomanem llegir prèviament el document (nota informativa)  que es troba a la intranet del 
Departament d’Interior anomenat:  

Nota informativa relativa a la instrucció 5/2020, reincorporació presencial al lloc de treball de 
treballadors especialment sensibles (TES) al SARS-CoV-2. 

 

Aquestes mesures poden ser objecte de modificació i seran aplicables durant el període que 
les autoritats competents estableixin en relació a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
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• A QUI S’APLIQUEN AQUESTES MESURES?  

Són aplicables al personal d’Administració i Tècnic i al personal laboral subjecte al VIè 
Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l’Administració de la Generalitat i als seus 
organismes autònoms. 

 

Segons les autoritats  sanitàries competents, els grups de risc vulnerables a la malaltia de la 
Covid-19 són les persones amb les següents patologies:   

− Malaltia Cardiovascular / HTA. 
− Diabetis. 
− Malaltia pulmonar crònica. 
− Malaltia hepàtica crònica severa. 
− Insuficiència renal crònica. 
− Immunodeficiència. 
− Càncer en fase de tractament actiu.  
− Embarassades. 
− Majors de 60 anys 
− Obesitat mòrbida IMC>40 

Per qualificar una persona com especialment sensible per COVID-19, s'ha d'aplicar el 
procediment que indica a continuació.  

 

• PROCEDIMENT A SEGUIR  
El Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la SGPRSL avaluarà la presència de personal 
amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 i 
determinarà les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries.   

El treballador/a enviarà, mitjançant un correu electrònic  a la bústia: 
consultasalut.bcn.interior@gencat.cat 

amb l’assumpte:  “Valoració treballador/a sensible Covid” 

En aquest correu s’ha de comunicar:  

-Dades personals, inclòs el telèfon de contacte. 

-Model de petició específic(1). (si no el té se li respondrà adjuntant-li per que sigui emplenat)  

-Descripció de la patologia que pateix al moment actual 

-Incloure informació mèdica actualitzada que justifiqui la petició. 

La bústia consultasalut.bcn.interior@gencat.cat està gestionada per personal sanitari i la 
documentació serà tractada de manera  confidencial pel Servei de Vigilància de la Salut 
Laboral. 
(1): el model de de petició estarà a disposició del treballadors a la Intranet del Departament a la ruta: 
Inici > Personal > Prevenció de riscos i salut laboral > Fulls informatius 

 

Si escau, el SVSL podrà contactar amb el treballador/a sempre que així es requereixi per 
part dels professionals sanitaris. EL SVSL en base a la informació aportada i fruit de l’anàlisi 
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individual de cada cas emetrà informe  dirigit al treballador/a amb les valoracions 
específiques i mesures a aplicar que haurà de fer arribar al seu comandament. 

En concret, demanarà que aquestes persones prestin serveis mitjançant la modalitat de 
teletreball, situació que mantindran fins la fase de nova normalitat. Aquesta és la mesura 
habitual que indica la Instrucció 5/2020 en el seu punt 7, només exceptuada per al cas que 
la persona especialment vulnerable estigui adscrita a serveis que s’han de prestar de 
manera presencial.   

Quan aquests empleats estiguin adscrits a serveis que s’han de prestar de manera 
presencial, en funció de l’informe de valoració, es reincorporaran al seu lloc de treball amb 
les mesures específiques indicades pels serveis de prevenció. La unitat orgànica  declararà 
la possibilitat o impossibilitat d’aplicació de les mesures proposades. 

Si això no és possible, s’habilitarà el teletreball mitjançant fórmules especials (en funcions 
diferents, encàrrecs de funcions concretes i específiques,...) fins la fase de nova normalitat. 

En darrer cas, s’informarà confidencialment a la persona afectada de la situació d’aïllament a 
efectes laborals i es notificarà al sistema públic de la salut per tal que passin a la situació 
d’incapacitat temporal. 

 

Tenint en compte el nombre previsible de sol·licituds que es poden donar i per tal d’evitar, 
mentre es tramita el procediment, posar en risc als treballadors especialment sensibles al 
SARS-COV-2, la SGPRSL demanarà com a mesura provisional que el treballador sol·licitant 
faci teletreball, fins que el SVSL pugui confirmar que la persona pertany a algun grup 
vulnerable, i pugui proposar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin 
necessàries. 

•RECOMANACIONS GENERALS  

Cal recordar que, a més a més de les mesures universals de protecció i higiene de mans, 
s’ha de tenir en compte que, davant l’observació de qualsevol signe o símptoma de risc, com 
pot ser: febre, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com ara el 
paracetamol, tos, malestar general, mucositat, dolor generalitzat als ossos i a la 
musculatura, nàusees, vòmits i diarrea à Quedat a casa.  

Contacta amb el  061 per si escau emprendre alguna acció específica.  

Recomanem utilitzar  l’app STOP COVID19 CAT del Departament de Salut, que permet 
accedir amb la targeta sanitària a una enquesta personal de diagnòstic que és reportada, si 
cal, als serveis sanitaris corresponents.  
Telèfons Android https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat  
Telèfons Apple https://apps.apple.com/es/app/stop-covid19-cat/id1502992288  
A més, també està disponible un test bàsic d’auto diagnòstic a la pàgina web 
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/  

   
Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral (SGPRSL)  
  
Barcelona, 27 d’abril de 2020  
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